
 
 

Evidování popelnic
Vážení spoluob
jistě si říkáte, k
takový, že př
kódů příslušný kód a tím získáme data o vytížení popelnic. Jsme 
přesvědčeni
např. domácnosti s
nádobu se sm
minimálně

informace poslouží k posouzení, zda plánované zm
ovoce, dále si budeme schopni spo
odpadů a také budeme moci ocenit domácnosti, které t
odpadů, protože např. nekupují balené vody.
Kvůli konzistenci a vypovídající hodnot
sváženy! 

 
Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo dává
popelnic, ale sběr dat, na jejichž základ
rozhodnutí pro následnou optimalizaci systému!
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Evidování popelnic 
Vážení spoluobčané, 
ě říkáte, k čemu je dobrý čárový kód na Vaší popelnici. Zám

takový, že při každém vysypání popelnice popelář
ů říslušný kód a tím získáme data o vytížení popelnic. Jsme 

ř ě čeni, že nám tyto data napoví, kde je prostor pro zlepšení, 
ř. domácnosti s vyšší donáškovou vzdáleností p

nádobu se směsným odpadem, důchodci přistavují k výsypu popelnice 
minimálně, zbytečně přeplácejí za svoz odpadů atd. Dále tyto 

posouzení, zda plánované změny po zavedení p
ovoce, dále si budeme schopni spočítat, zda náhodou zbytečně nepř

 a také budeme moci ocenit domácnosti, které třídí odpady a zárove
ř. nekupují balené vody. 

li konzistenci a vypovídající hodnotě dat nebudou popelnice bez kódu 

Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo dává
r dat, na jejichž základě bude možné obč

rozhodnutí pro následnou optimalizaci systému! 

 
 
Pokud Vás zaváděné změny zaujaly a není Vám 
vše jasné, doporučujeme po
ODPADKY. V pořadu je celkem p
srozumitelně vysvětlena problematika odpad
Pořad najdete na Youtube nebo

árový kód na Vaší popelnici. Záměr je 
i každém vysypání popelnice popeláři načtou čtečkou 

íslušný kód a tím získáme data o vytížení popelnic. Jsme 
, že nám tyto data napoví, kde je prostor pro zlepšení, 

vyšší donáškovou vzdáleností přistavují častěji 
řistavují k výsypu popelnice 

ů atd. Dále tyto 
ny po zavedení přinesly nějaké 

č ě nepřeplácíme svoz 
řídí odpady a zároveň mají málo 

 dat nebudou popelnice bez kódu 

Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo dává moc  
občany ocenit a činit 

ěny zaujaly a není Vám 
čujeme pořad MOJE 

řadu je celkem pěkně a hlavně 
ětlena problematika odpadů. 

ad najdete na Youtube nebo na Facebooku. 


